Beleidsplan 2022-2024
“Thousands of candles can be lit from a single candle, and
the life of the candle will not be shortened. Happiness never
decreases by being shared.”(Boeddha)

Inleiding
Het fundament om niet afhankelijk te worden van hulp uit Nederland is in de afgelopen
jaren inmiddels geborgd middels vele kleine projecten die ieder voor kleine winsten zorgden.
We noemen dit nu een vorm van “cross subsidie”. Er is ingezet op de bouw van een betere
toekomst van de gehele bevolking in de kampung. Het gaat hierbij om 7500 mensen. De
wens voor de toekomst is om het gebied uit te gaan bereiden en onze ervaringen te delen
met andere community ‘s.

Visie en missie
We hebben onze visie en missie van het bieden van onderwijs, voldoende hygiëne en
voedsel voor alle betrokkenen moeten uitbreiden met het bieden van goede
gezondheidszorg. Dat is aangepast in 2021 in de akte van onze stichting.
We borgen onze visie en missie door middel van vele projecten gedragen en gesteund door
onze partner organisatie PWM en het micro credit systeem/ spaarsysteem dat inmiddels
ieder jaar succesvoller wordt. De steun vanuit de bevolking en overheid in Indonesië groeit.

Onderwijs
terugblik
Het schoolgebouw is inmiddels gerealiseerd en in
2021 uitgebreid met een klein zwembad en wifi
zone zodat de kleuterschool voldoende
inkomsten genereerd om zelfstandig voort te
bestaan.
Verder wordt het gebouw verhuurd aan de
overheid ten behoeve van scholingsaanbod aan
volwassenen en vergaderingen.
De speeltuin heeft toch veel onderhoud nodig en er is cement gestort. De school krijgt de
prijs van “schoonste school” van de regio. Hiermee trekken zij meerdere gebruikers aan voor
de toekomst zodat op deze manier weer inkomsten gegenereerd kunnen worden.
Het realiseren van cursussen voor ouders en betrokkenen in de kampung:
Basiscursus Engels gegeven door bewoners; dit gebeurt nu op meerdere
plaatsen incidenteel.
Cursus “bewustwording van vrouwen” door Helya
Bijeenkomst“gezondheid en hygiëne” vanuit de school gebeurt nu 2 maal per
jaar.
“Naaicursus basis” gegeven door bewoners is reeds uitgebreid naar 7
naaimachines die mondkapjes produceren.
“Beginnerscursus computergebruik” gegeven door bewoners wordt
incidenteel gegeven.
Met steun van Jasinga is er een technische leerwerkplaats voor lassen gestart.
Met steun van vrienden en familie en de kapsalon Hamilton is er een kleine
kapsalon met leerpunt gerealiseerd.
Taalinstituut Hoshi is gerealiseerd in samenwerking met Fuji waarbij Japans
wordt gegeven met een afsluitend certificaat en baan in Tokio in samenwerking met
Fuji.
Volwasseneducatie voor jongeren die de basisschool of middelbare school
niet hebben kunnen afronden vindt plaats in ons schoolgebouw betaald door de
overheid.
Toekomst
Het uitgangspunt voor de toekomst zal gericht zijn op behoud van de volgende generatie
in het dorp. Nu trekken er uit nood te veel jongeren weg uit het dorp en dat maakt
opbouw van een gemeenschap er niet eenvoudiger op voor de toekomst en het leven
voor de volgende generatie.

Dan rijst de vraag:
“Wat heeft deze jonge generatie nodig op gebied van onderwijs om te kunnen
overleven in het dorp? “
1. We hopen het incidentele karakter van cursusaanbod om te gaan zetten in een
meer structureel aanbod van cursussen.
Hiervoor gaan we in het voorjaar 2022 in samenwerking met gemeente Tilburg een
project mondiale bewustwording opstarten. Hiermee realiseren we een studiefonds voor
10 jongens/ meisjes dat voor 20% betaald gaat worden uit ons micro credit systeem.
2. Daarnaast zijn we van plan om een vorm van beroepsonderwijs aan te gaan
bieden met leerwerkplaatsen en scholing op maat gericht op de jongere
generatie in de omgeving.

Gezondheid
Terugblik
Aanvraag indienen voor fondsenwerving
voor een ambulance is gerealiseerd. Zelfs
de statuten zijn aangepast omdat er een
bouw van kliniek en later kinderafdeling
is gestart in samenwerking met Wilde
Ganzen.
De EHBO post wordt omgezet in een
eerste hulppost bij de kliniek.
De moestuin is inmiddels omgetoverd in een ware plantage in samenwerking met de
overheid in Indonesië en dient als pilot voor andere kampungs. 7 vrouwen hebben hier
structureel werk. Twee mannen met een beperking hebben hier structureel werk. Er is een
noodaggregaat en compostmachine aangeschaft met steun uit Nederland.
Het land is gehuurd door de overheid voor een periode van 5 jaar en dit eindigt in december
2023. We hebben hier nu visvijvers en groenten in verband met het tijdelijk karakter van dit
aanbod. Er is voldoende winst uit verkoop inmiddels om zelfstandig dit project te draaien.

Er is een duurzame voedselbank opgericht nadat we te maken kregen met de gevolgen van
Covid-19. De groenten uit de plantage gaan deels naar de voedselbank waar mensen voor
een kleine vergoeding de groenten kunnen kopen of zelfs gratis krijgen met vouchers.
Rijstboeren uit de omgeving doneren rijst aan deze voedselbank.
Er zijn 2 waterputten gerealiseerd in de kampung, maar we hebben nog altijd een tekort aan
tappunten. Minstens 4 punten zijn er nodig. Hier gaan we dus op inzetten voor de toekomst.
Na een enorme overstroming eind 2020 is gebleken dat er ook een drainagesysteem
gerealiseerd moet worden voor de lager gelegen gebieden. Het stilstaand water veroorzaakt
ziektes en tast de funderingen aan van de huizen. In geval van overstroming vernietigt het de
huizen en hutjes. In 2020 is er een enorme hulpactie op touw gezet om mensen en dieren te
redden en te voorzien van tenten, elektra en voedsel. Dit probleem krijgt de aandacht in de
toekomst.

De toekomst
De kliniek zal worden opgestart met registratie van bewoners zodat ze in aanmerking komen
voor een basisverzekering vanuit de overheid.
Vele activiteiten zullen van hieruit gaan plaatsvinden. Denk hierbij aan:






Controle diabetes patiënten
Eerste hulp bij ongelukken
Huisartsenzorg voor kleine aandoeningen
Poortwachtersfunctie ivm verwijzing naar ziekenhuis
Revalidatie

De kinderafdeling gaat zich meer richten op:






Vaccinatieprogramma
Aanpak stunting (ondervoeding)
Zorg voor de zwangeren
Zorg en revalidatie na ongeval
Eerste opvang van kinderen met een beperking

Ook hier rijst de vraag:
“Wat heeft de jongere generatie nodig van ons om op verantwoorde wijze hun toekomst
op te kunnen bouwen in het dorp?”
3. Goede gezondheidszorg is natuurlijk de basis en kan worden geboden met onze
kliniek/ kinderafdeling
4. Een veilige plek voor ongehuwde zwangere en verstoten meisjes. Ter preventie
zal er ook gekeken worden wat we kunnen gaan bieden aan
voorbehoedsmiddelen. Hierbij rekening houdend met het geloof dat pas
voorbehoedsmiddelen toestaat na het huwelijk.

Economie
Terugblik
Het microkrediet systeem is reeds enorm uitgebreid :
 In de zone Terbist zijn vele kleine warungs ( kleine winkels/restaurants) geopend
maar helaas ook deels beschadigd na een overstroming.
 Ons “adopteer een kip” project
 Ons “adopteer konijnen” project
 Opstart kleine kapsalon
 Opstart wasserij
 Opstart wifi zones
 Opstart technische laswerkplaats
 Opstart taalcursus Japans Hoshi
Toekomst
Het microkrediet systeem inzetten voor nieuwe projecten en hierin investeren omdat er een
kleine winst is ontstaan vanuit dit systeem, dat toegankelijk is voor iedereen. Dat bank is
niet voor alle inwoners beschikbaar omdat men aan te hoge eisen moet voldoen.






Opstart plantage op eigen grond na afloop huur met winstoogmerk.
Opstart eigen bouwbedrijfje dat ingehuurd wordt door de overheid aldaar.
Opstart kleine leerwerkplaatsen met winstoogmerk voor jongeren.
Opstart autowasserij.
Opstart exchange programma in samenwerking met de overheid aldaar ten behoeve
van het agri- toerisme met homestay.

Projecten

Kampung Bamboe
Inmiddels is er een bedrijf vanuit Soerabaja een samenwerking opgestart. Men heeft extra
machines geleverd om lampen te maken voor de export naar Duitsland. Daarnaast wordt er
verkocht aan kleine leveranciers, zoals bamboe bestek, etc. Hier halen nu 4 mensen een
structureel inkomen uit en bij grote orders helpen er nog wat extra mensen tijdelijk mee.

Kampung Engels
De eerste lessen conversatie voor onze moeders zijn al gestart en we hopen deze de
komende jaren verder uit te breiden.
Er is geïnvesteerd in Japans omdat Fuji een contract aanbood met werk in het vooruitzicht
voor de jongeren die de cursus Japans volgen. De eerst groep is al geslaagd in oktober 2021.
Een tweede groep is gestart en zal medio 2022 afstuderen.
Engels zal onze missie worden voor de toekomst.

Kampung Satilite
Er zijn inmiddels 7 WIFI punten in de kampung en mensen kunnen dagkaarten kopen zodat
ze minder betalen dan met een maandelijks abonnement. Hier ontstaat winst uit voor onze
stichting. We hopen op continuering en eventuele uitbreiding van een paar extra punten.

Kampung disabled ones
Voor onze kinderafdeling van de kliniek zullen de eerste gehandicapte kinderen kennis gaan
maken met de wereld om hen heen en daar zal in de toekomst fysiotherapie aangeboden
gaan worden. Hier gaan we meer aandacht aan besteden in de toekomst. We hopen hen te
betrekken in een nog te realiseren “day care” voor onder andere deze groep vergeten
kinderen die ik inmiddels heb mogen bezoeken in 2019.

Kampung hairdresser
De kapsalon werkt prima en vele mensen bezoeken de kapsalon voor heren op dit moment.
In de toekomst komt er ook een kapsalon/beautysalon voor dames zodat hier ook een
beetje winst uit gaat ontstaan. De herensalon is al winstgevend.
Kampung Wisata
De zone Terbist is gerealiseerd in 2020 maar gedeeltelijk vernietigd door een hevige
overstroming eind 2020. Gedeeltelijk bezoeken kinderen en hun families op zondag deze
zone met zitplekjes, schommels, kleine warungs en Wifi -zone. We gaan deze zone
opknappen en een samenwerkingsproject realiseren middels het project Mondiale
Bewustwording gemeente Tilburg.
Verder is er een klein reisbureautje met pendeldienst voor familiebezoek gerealiseerd. Er is
samenwerking gezocht met een reisbureau uit een andere stad. Mensen die geen auto
bezitten kunnen via het bureau nu naar een centrale bushalte gebracht worden tegen
betaling van een kleine vergoeding.

Vanwege Corona zijn de grenzen vanaf begin 2020 gesloten en hebben we nog niet kunnen
werken aan de opzet van onderstaande plannen.

Aanbod:
-

Traditionele Javaanse dans
Warungs opgezet door de arme mensen uit de kampung
Gamelan orkest opnieuw leven inblazen

Kampung rice field
De stichting huurt een rijstveld dat multifunctioneel wordt ingezet.
Er wordt natuurlijk rijst verbouwd ten behoeve van onze voedselbank. Uit iedere oogst zal
tussen de 500-700 kg rijst gehaald worden. Alles wordt zonder bestrijdingsmiddelen
verbouwd.
Eind 2021 is gestart met een drainagesysteem en aanpak droogte middels pijpen met poriën.
We gaan dit in de komende jaren verder uitwerken.
Studenten; onze leerlingen leren rijst te verbouwen en om te gaan met de gevaren vanuit de
natuur zoals droogte en/of overstromingen. Ze leren een irrigatiesysteem te realiseren. Het
ongedierte wordt er handmatig uitgehaald en dient als voer voor de eenden en vissen. Een
deel zal visvijver gaan worden. In het veld komt een toegangsweg tot een erg arm gedeelte
van onze community. De bewoners bewerken het land en de opbrengst is voor de stichting.
Hier is een aftrap voor gemaakt in 2021. Verder uitbreiding volgt nog in de komende jaren
met onder andere de aankoop van land.
Fondsen
Er is een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een ambulance en bouw van een kliniek.
Dit project is gestart in mei 2021 en zal opgeleverd gaan worden in april 2022. Hierop
aansluitend is een aanvraag gedaan om een kinderafdeling naast de kliniek te realiseren. De
oplevering hiervan staat ook gepland in april 2022. We hadden voor beide projecten een
samenwerking met Wilde Ganzen.
Daarnaast zijn er 2 enorme acties geweest in samenwerking met Wilde Ganzen. Een bij
aanvang van COVID-19 in april 2020. In oktober/november 2021 is ingezet op een
vaccinatieprogramma in samenwerking met Wilde Ganzen. De kliniek zal in de toekomst de
plek voor vaccinatie worden voor onder andere Corona gerelateerde injecties.

We hopen in de tweede helft van 2022, als de kliniek goed draait, een aanvraag in te dienen
voor een beroepsgerichte vorm van onderwijs met trainingscentrum. Hiervoor draaien er
momenteel al kleine projecten zoals de kapsalon en de technische leerwerkplaats.

Strategisch stappenplan

Samenwerking
We werken met onze projecten samen met Wilde Ganzen en we zijn lid van de organisatie
Partin. Daarnaast hebben wij de pledge ondertekend van “Every child a family “om in een
vorm van een consortium samen te gaan werken in de toekomst. Hierop hebben we
geïnvesteerd door een samenwerking aan te gaan met “Family Power” die een
trainingsprogramma realiseert vanuit de lokale partnerorganisaties gericht op familie
gerichte zorg om zo de weeshuizen op te kunnen gaan heffen in de toekomst.
Verder zijn we een samenwerking aangegaan met de “Green Food Foundation” gericht op de
stuntingsproblematiek. Ondervoeding door eenzijdige voeding in de eerste 1000 dagen van
een mensenleven zorgt voor ernstige problemen in de toekomst. Hiervoor gaan we samen
een voedings- en weeg/ meet programma opzetten. Dit gaat plaatsvinden in de
kinderafdeling van de kliniek.

Stimulerende factoren
Voor de meeste projecten zijn we niet afhankelijk van de hulp vanuit Nederland en dat stelt
ons in staat deze projecten te kunnen realiseren zonder hulp van buiten af. Onze NGO
genaamd PWM krijgt steeds meer connecties en regelt steeds vaker inzameling of kortingen
en samenwerking met de overheid in Indonesië. Zo hebben ze bijvoorbeeld samen een
zwembad gerealiseerd begin 2020. Dit geeft inmiddels al aardig wat winst. We verwachten
alleen nog maar meer groei in de toekomst om zelf projecten te organiseren.
Alle mensen in de kampung helpen onvoorwaardelijk op vrijwillige basis mee aan alle
activiteiten. Ook geven zij hulp in natura waar mogelijk. Mensen gaan niet meer verhuizen
en blijven nu in de kampung omdat ze hoop krijgen en ervaringen opdoen voor een betere
toekomst. We zijn dus stabiel in het aanbod van vrijwilligers. In tijden van Corona zijn
familieleden naar de kampung teruggekeerd vanuit de steden. Dit biedt weer mogelijkheden
voor het aanbod vrijwilligers.

Bedreigende factoren
Soms sta je ineens voor onverwachte situaties zoals ziekte van mensen, extreme droogte/
overstromingen of brand en geen hulp vanuit de overheid. Dat is altijd een zwak punt en
bedreigende factor van een organisatie in een ontwikkelingsland.
Op tweede Kerstdag 2021 ontstaat er een enorme brand en een brandweerauto is niet
toereikend deze enorme brand in de overdekte markt te blussen. Mensen kijken toe hoe de
gehele pasar met honderden kraampjes totaal in vlammen opgaat. Voorraden brandden
compleet weg. Gelukkig heeft iedereen de brand overleefd.
Covid-19 zorgden ook voor ziektes en problemen in de kampung. In een ontwikkelingsland
heeft dit een grotere impact omdat de regering niet kan steunen in tijden van nood.
Bij het aangaan van grote projecten loop je het risico dat dingen tegenzitten en moet je op
zoek naar oplossingen. Zo bleek het land voor de kliniek duurder uit te vallen. Dan maar gaan
recyclen en dingen zelf gaan maken was de oplossing.
Met de PWM als enorm stabiele organisatie gaan we er steeds weer voor en geven we nooit
op dus ook niet als het even tegenzit.
“Daadkracht / saamhorigheid/ onafhankelijkheid “ zijn onze sleutelwoorden…

Planning voor in de komende jaren

Tijdpad
2022 kwartaal 1
2022 kwartaal 1
2022 kwartaal 2
2022 kwartaal 2
2022 kwartaal 2
2022 kwartaal 3
2023 kwartaal 1
2023 kwartaal 2
2024 kwartaal 1
2024 kwartaal 2

activiteit
Afronding kliniek/
kinderafdeling
Fruitplantage uitbreiding
Opstart project mondiale
bewustwording
Opening kliniek
Uitvoering kleine projecten
Opstart aanvraag project
beroepsonderwijs centrum
Aanvang planning
beroepsonderwijs centrum
Uitvoering project
beroepsonderwijs
Afronding centrum
beroepsonderwijs
Opstart aanvraag inclusief day
care centrum

evaluatie
April 2022
Februari 2022
Oktober 2022
Oktober 2022
Oktober 2022
December 2022
Juni 2023
December 2023
Juni 2024
December 2024

Medium prospects:
- We hope to buy land instead of rental land for our plantation
-We hope to develop our micro-credit system
- We hope to expand our small laundry for the women.( In this moment 6 women are working in this
place)
- We hope many tourism will come after Corona is gone. A small bed and breakfast we realized last
year. We already signed a contract with Resi Rest. The will support 5 families every month and send
tourists to take a meal with this families. So we improve to receive more tourism in our village.
- We hope to make a swimming area where all people can learn swimming. Without any support we
already realized a small swimming pool for the young children.
- We hope to develop more courses, we already realized a cooperation with a company in Jakarta to
learn Japanese online in order to get a job out
- We hope to cooperate more and more with the government like we already do at this moment
- We hope to improve the self supporting of the poor families by giving them the opportunity to get
salary out of all kind of our projects. Read for more information our website Projects. This part we
already realized but it needs time to grow. Our plantation is the big sample in cooperation with the
foodbank. See our projects in the page projects in our website.
- We hope to develop places of learning and working for the younger ones and people with a
disability.
- We hope to realize an emergency program in time of fluiding.?

Long term projects:
- We hope to keep the young generation in our village by supporting them for education and small
jobs so they can take care of the community in the future.

- We hope to realize a good organized vocational training centre for the young ones.
- We hope to realise a day care centre by making an inclusion area for the handicapped, orphan
children in which we want to involve the older people also. So handicapped children can join in our
school or all kinds of projects we have.
- We hope to realize water well points for clean water in the future in combination with wc and
shower
- Last but most important we already realized projects without support from Holland and in the
future we hope to become 100 % selfsupporting arranged by PWM.

